
GESTIÓ ENERGÈTICA A L’EMPRESA 

Reducció de costos, augment de beneficis  

RENOWA’TT. Empresa, Energia i Forest 

A data 18 de desembre de 2014 el Servei d’Ocupació de Catalunya ha resolt 
favorablement la continuació per una any més del projecte RENOWA’TT. 
Empresa, Energia i Forest. 
 
En aquesta anualitat, el projecte té un caire continuista, basat en els matei-
xos eixos i accions que en l’edició 2012-2013. 
 
Així el projecte s’estructurarà en els següents eixos: 
 
PC1—Gestió energètica, forestal i petjada de carboni 
 

Amb aquest projecte concret es pretén assessorar les entitats públiques i 

empreses del territori en gestió energètica, implementació de renovables i 

càlcul de petjada de carboni, tan al territori del Ripollès com de la Vall del 

Ges, Orís i la Vall del Bisaura, amb la intenció de fer-les energèticament 

eficients i econòmicament més viables. 

 
PC2—Formació i professionalització de sectors tradicionals 
 
Amb aquest projecte concret es pretén formar empreses i persones en matè-
ria gestió forestal i energies renovables amb la fita d’actualitzar coneixe-
ments a les empresa i treballador operant o desocupat, diversificar la seva 
economia i generar nous nínxols de mercat. 
 
PC3—Xarxa d’Actors per un Territori Captador de CO2 
 
L’objectiu d’aquest projecte és fomentar noves polítiques i dinàmiques terri-
torials sostenibles mitjançant metodologies innovadores i que posin en valor la 
funció captadora de carboni dels territoris forestals i promocionant una nova 
cultura energètica (hipocarbònica i basada en els recursos locals). 
 
 
La resolució positiva d’aquest projecte facilita la continuació d’una estratègia 
territorial encaminada cap a l’estalvi i eficiència energètica, així com a asso-
lir l’autosuficiència en recursos energètics. 
 

Aquest està subvencionat pel SOC, el Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social i  el Fons 

Social Europeu, d’acord amb el Programa d’ajuts a Projectes Innovadors i  Experimentals, 

regulat per l’Ordre EMO/280/2013.  

Ampliat el projecte RENOWA’TT fins a 31 de desembre de 2014  

Núm. 6—  Desembre de 2013 

Nova pujada de l’electricitat el mes de Gener  

El ministre d'Indústria, Energia i Turisme, José Manuel Soria, ha anunciat que el 

govern espanyol apujarà els peatges elèctrics el mes de gener amb l'objectiu de 

repercutir sobre la tarifa els interessos i el principal del deute vinculat al nou 

dèficit de tarifa de 3.600 milions d'euros del 2013.  

Soria no ha ofert el percentatge d'aquesta pujada. Tot i això, després d'una 

recent trobada amb el secretari d'Estat d'Energia, Alberto Nadal, els sindicats 

UGT i CCOO han indicat que la devolució a 15 anys dels 3.600 milions de dèficit 

del 2013 tindria un cost anual d'aproximadament 300 milions. 

Els costos regulats ronden els 22.000 milions, és a dir que, de manera orientati-

va i segons els experts consultats per Europa Press, l'increment de peatges 

necessari per absorbir els 300 milions seria de prop de l'1,3%. Com que els peat-

ges pesen un 60% a la tarifa final, la pujada podria ser del 0,78%. A aquesta 

xifra caldria sumar-hi la pujada del preu de l'energia, que es decidirà en la 

subhasta elèctrica de dijous. Alguns mitjans apunten a encariments de fins al 

7%. 

Si té alguna pregunta, comentari o no desitja rebre més el present butlletí, enviï un correu a 

consorci@ripollesdesenvolupament.com o truqui al 972704499  

Aquest butlletí està inclòs al projecte “RENOWA’TT”. Empresa, Energia i  Forest. Aquest projecte està subvencionat pel SOC i e l Fons Social 

Europeu, d’acord amb el programa d’ajuts a Projectes Innovadors i  Experimentals, regulat per l’Ordre EMO/312/2012.  

 

Més notícies destacades 

 

Obert el nou pla PIVE-4 —Llegir més 

Mapa de Punts de recàrrega de vehicles a 

Catalunya — Llegir més 

Participa a la 3a Fira de Biomassa Forestal de 

Catalunya– Llegir més 

Per Nadal, engalana estalviant energia!—Llegir 

més 

Ratificació de la segona fase del Protocol de 

Kyoto —Llegir més 

Premis Eurpoeus del Medi Ambient a l’Empr-

presa —Llegir més 

Congrés World Sustainable Building 2014 

Barcelona —Llegir més 

Oberta la convocatòria de projectes Emplea-

Verde —Llegir més 

La xarxa de biomassa escalfarà aquest hivern 

quatre hotels de Ribes —Llegir més 

Entregats els premis d’excel·lència energètica 

—Llegir més 

Gran èxit del projecte Desendolla’t de l’Agència 

d’Energia d’Osona—Llegir més 

Nova convocatòria de projectes: eficàcia en 

l'ús energètic —Llegir més 

Informe 'World Energy Outlook 2013'  —Llegir 

més 

Coneixes l’estat energètic de la teva empresa?  

Dins el projecte RENOWA’TT, el Consorci Ripollès Desenvolupament i el Consorci de la Vall del Ges, Orís i Bisaura ofereixen 

un servei d’assessorament energètic bàsic a empreses de la comarca del Ripollès i del Nord d’Osona. És un servei que consta 

de la revisió de la comptabilitat energètica, una senzilla diagnosi per avaluar l’estat de les instal·lacions i ser punt de parti-

da en cas de necessitat d'auditoria i un càlcul orientatiu de la petjada de carboni de l’empresa. Si t’interessa, contacta amb 

nosaltres. Et donarem més informació i veure’m si la teva empresa es pot acollir al servei. 

BONES FESTES DE NADAL I FELIÇ 2014!!! 

Més informació—Diari Ara 

https://www.pive4.isdefe.es/
http://www.geolocal.cat/geoLocal/crearAplicacionOL.jsp?tipus=vis&codi=axica&schema=PUNTSRECARREGA
http://www.firabiomassa.cat/
http://www20.gencat.cat/docs/icaen/06_Relacions%20Institucionals%20I%20Comunicacio/04_Publicacions/Arxius/2011_engalanem_estalviant_energia.pdf
http://www20.gencat.cat/docs/icaen/06_Relacions%20Institucionals%20I%20Comunicacio/04_Publicacions/Arxius/2011_engalanem_estalviant_energia.pdf
http://www20.gencat.cat/portal/site/canviclimatic/menuitem.19a41a24dc847ece9b85ea75b0c0e1a0/?vgnextoid=df80dcc12a098210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=df80dcc12a098210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=detall&contentid=ca83e7cfdc632410VgnVCM2000009b
http://www.fundacion-biodiversidad.es/inicio/noticias/noticias/118198
http://www.wsb14barcelona.org/
http://www.fundacion-biodiversidad.es/images/stories/recursos/empleaverde/2013/guia_presentacion_proyectos_empleaverde_2014.pdf
http://www.naciodigital.cat/elripolles/noticia/22303/xarxa/biomassa/escalfara/aquest/hivern/hotels/ribes
http://premsa.gencat.cat/pres_fsvp/AppJava/notapremsavw/detall.do?id=235750&idioma=0
http://www.el9nou.cat/noticies_o_0_/30719/les_escoles_del_%E2%80%9Cdesendolla%E2%80%99t%E2%80%9D_han_reduit_consum_100.000
http://www.euroregio.eu/ca/notes-de-premsa/nova-convocatoria-euroregional
http://www.coamb.cat/index.php?contingut=43&id=1054&amplia=1054&any=&mes=#not0
http://www.coamb.cat/index.php?contingut=43&id=1054&amplia=1054&any=&mes=#not0
mailto:energia@ripollesgesbisaura.org?subject=Vull%20més%20informació%20sobre%20el%20servei%20d'assessorament%20energètic%20a%20empreses!
http://www.ara.cat/economia/LEstat-apujara-peatges-cobrir-deficit_0_1049295213.html

